Czy dachówki mogą mówić?
Okazuje się, że dachówki mogą nie tylko mówić, ale wręcz snuć prawdziwe malarskie opowieści. Warunek
jest tylko jeden, musi się nimi zaopiekować Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
z Barczewa. W tutejszym Skarbcu Kultury Europejskiej w sobotni poranek 31 stycznia 2015 r. lokalni artyści
wzięli na warsztat warmińskie dachówki z Wipsowa.
Oto relacja inicjatorki akcji, Ani Wojszel:
- Artystyczne opowiadania to malowanie dachówek – ale nie takie zwykłe, tylko malowanie naszej
warmińskiej przyrody, architektury, zwierząt, owadów i całego otaczającego nas piękna.
Zamieszczone na dachówkach kody QR umożliwiają, przy pomocy smartfonów czy tabletów, szybkie
dotarcie do historii dachówki, która była świadkiem wielu wydarzeń, tych zwykłych, tych burzliwych i tego
jak zmieniała się przyroda. a także poznać autora malowanej dachówki. W taki sposób łączy się
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.
W klimatycznym miejscu jakim jest Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie, mogliśmy się spotkać,
oderwać od codziennych prac, porozmawiać, pośmiać i powspominać, a także skosztować słodkości i napić
się pysznej waniliowej herbaty. Odwiedził nas burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski, zastępca burmistrza
Dariusz Jasiński, radna powiatu Krystyna Szter, dyrektor szkoły w Lamkowie Małgorzata Bałusz i profesor
Stanisław Czachorowski, dzięki któremu mogliśmy posłuchać o sysydlaczkach – powstała nawet jedna
dachówka o tych mikroskopijnych żyjątkach – podobno są drapieżne. Autorką tej niespodzianki dla
profesora była Katarzyna Niemczak, artystka z Ruszajn.
Spod rąk burmistrza wyszła wspaniała dachówka, którą będzie można, jak i pozostałe dachówki,
wylicytować na aukcji. Pomalowane dachówki trafią do Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek „Edukacja
dla przyszłości” w Lamkowie. Pieniądze ze sprzedaży dachówek zasilą konto na zakup szkolnego busa w
Lamkowie. Więcej informacji na: gadajacedachowki.blogspot.com
Dziękuję wszystkim uczestnikom: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Gmina
Barczewo, Tomasz Piłat, Iwona Hudź, Małgorzata Bałusz, Agnieszka i Łukasz Pacyński-Czarnecki, Beata
Jakubiak, Rozalia Wojszel, Krystyna Szter, Alicja Czarnecka-Zyskowska, Katarzyna Niemczak, Ewa Biel,
Stanisław Czachorowski, Joanna Wiśniewska, Agnieszka Markowicz, Alicja Zęgota, burmistrz Lech Jan
Nitkowski, zastępca burmistrza Dariusz Jasiński, Włodzimierz Zdaniuk. Jestem pod ogromnym wrażeniem
Waszych wspaniałych prac – każda ma swój niepowtarzalny klimat&#8230; dziękuję!
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